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CitriSurf ®77 plus  

Технически данни: 

Описание: CitriSurf 77 plus е висококачествена смес от химикали, разработена за почистване, 

отстраняване на ръжда и пасивация на продукти от неръждаема стомана. Предлага се в спрей 

флакони за приложение  на места, където има нужда от напръскване на продуктите върху 

определени места. CitriSurf 77 plus е специално разработен, за да осигури ръчно, евтино и 

ефикасно отстраняване на замърсители и на всякакъв вид ръжда и свободно желязо от 

повърхността на неръждаемата стомана,  като осигурява възможно най-високи нива на хром 

оксидна защита.  

Физични качества: 

Относително тегло 

Приблизително тегло/галон 

Вискозитет 

Вид 

Химичен състав 

Работна температура 

Точка на възпламеняване 

Разтворимост във вода 

Нормална работна концентрация  

pH при работна концентрация 

1.04 

8.7 lb/gal 

2 cps 

Течност 

Лимонена к-на, H2O, патентовани съставки 

Стайна температура или по-висока  

Няма 

Напълно 

Без вода 

1.6 

 

Опаковка:  22 oz. спрей флакони  

Приложение: За да постигнете най-добри резултати, частите или местата, които ще бъдат 

пасивирани, могат да се почистят със съответния почистващ разтвор, преди приложението на 

разтвора CitriSurf, особено при наличие на силно замърсяване с грес и масла.  

Частите или зоните, които ще се почистват и пасивират трябва да се напръскат, потопят или 

намажат с разтвора CitriSurf 77 plus до пълното намокряне на повърхността, особено в 

пукнатините или местата, където може да са се появили ръжда или корозия. Повърхността 

трябва да се намокри или да се навлажни с разтвора CitriSurf 77 plus за период от 15-30 

минути при стайна температура. Упоритата ръжда или корозия трябва да се тестват, с цел 

определянето на най-добрите условия за тяхното отстраняване. Ако трябва да се отстранява 

упорита ръжда, може да помогне изпозлването на Scotch Brite (TM) или друг абразив, който 

не съдържа желязо. След намокряне, изплакнете повърхността с чиста вода. След това, 

повърхността може да се забърше с чисто парче плат или подходящо средство за попиване. 

Оставете повърхността да изсъхне преди прилагането на продукта. CitriSurf 77 plus е  
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безопасен за повечето уреди и повърхности и ще подобри блясъка, ако се използва според 

инструкциите.  

Забележки: Въпреки, че е много безопасен при нормална употреба, CitriSurf 77 plus е продукт 

на основата на лимонената киселина, и като такъв, може да предизвика дразнене при контакт 

с повърхността на тялото. Вижте Брошурата с данни за безопастност преди да приложите 

продукта.  Трбява да се изпозлват гумени или синтетични ръкавици при прилагането на 

продукта върху повърхността или при нейното изсушаване. 

Не прилагайте CitriSurf 77 plus върхи електрически жици или друг вид проводников 

материал, който е свързан към електрическата мрежа, без предварително да сте 

изключили електрическото захранване! CitriSurf  е проводников материал на водна основа. 

Електрическият удар може да доведе до сериозно нараняване или смърт. 

Не оставяйте бетон или въглеродна стомана в контакт с CitriSurf за какъвто и да е 

период от време. Това може да доведе до повреждането на тези материали при 

продължително излагане на влиянието на продукта.  

Изхвърляне: Изхвърляйте отпадъците според всички федерални, държавни и местни 

разпоредби.  

Съхранение: CitriSurf 77 plus трябва да се съхранява при температура между 10°С и 49°С във 

флаконите, в които се намира продукта. (Ако замръзне, неговото размразяване ще върне 

продукта към обичайното му състояние.)  

Техническо обслужване: При нужда от техническа помощ, моля свържете се със Stellar 

Solutions at (847) 854-2800. 

Спецификации: CitriSurf 77 plus отговаря на всички изиксвания на ASTM A-967 и AMS 2700. 

Препоръчва се прилагането на CitriSurf  върху вашите продукти преди използването му 

в производствени процеси. Всеки продукт и производствено оборудване са различни и 

изискват изпробване, за да се уверите, че CitriSurf е подходящ за съответната ситуация. 

Не се дава гаранция под никаква форма, без писменото съгласие на Stellar Solutions, Inc. 
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01. Идентификация на веществото/приготвяне и на компанията/дейност 

 
           Търговско наименование: 
                 Citrisurf® 77plus 

           Приложение на веществото/приготвяне 
                 индустриален почистващ агент  

           Идентификация на компанията и на нейната дейност 
           Адрес 
                  MKK GmbH 
                  Karl Bunje Str. 36 
                  26129 Oldenburg 
                  Telephone no.                +49 ( 0) 441 5948 277 
                  Fax no.                           +49 ( 0) 441 5948 279 
                  E-mail address:               info@mkk-gmbh.de 
 

02. Установяване на рисковете 
 
     Продуктът няма нужда от етикет за обозначаване на риска според наредбите на ЕС / 
     GefStoffV (немска наредба върху опасните вещества) 

 

      03. Състав/информация за съставките 
            Опасни съставки 
             Лимонена киселина, безводен 
                  CAS no.                           77-92-9 
                  EINECS no.                     201-069-1 
                  Концентрация                          >=           1            <             10 % 
                  Класификация                Xi, R36 
 
             Оксалова киселина 
                 CAS no.                           144-62-7 
                 EINECS no.                     205-634-3 
                 Концентрация                           >=           1             <              10 % 
                 Класификация                Xn, R21/22 
 

        04. Оказване на първа помощ 
            След вдишване 
                  Осигурете достъп до чист въздух. При поява на признаци, потърсете медицинска помощ. 

            В случай на контакт с кожата      
                  Отмийте незабавно със сапун и вода.      
            В случай на контакт с очите 
                  В случай на попадане в очите, измийте добре с голямо количество вода или с разтвор за   
                  почистване на очи. 
                  Потърсете незабавна медицинска помощ.    
            След поглъщане 
                   Изплакнете устата и дайте значително количество вода за пиене. Потърсете незабавно  
                 лекарска помощ. 
 

       05. Мерки за пожаробезопасност 
             Подходящи средства за гасене 
                   Въглероден диоксид, Сух прах, Водна струя 

       06. Мерки при случайно отделяне в околната среда 
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          Индивидуални мерки за безопасност 
                Голяма оспаност от подхлъзване, в случай на изтичане/разливане на продукта.  

          Мерки за защита на околната среда 
                Не позволявайте попадането му в канализацията или във водоеми. 

          Методи за почистване 
                Отстранете с абсорбиращ материал (например пясък, инфузорна пръст, универсално  
                свързващо вещество. В случай, че се вземе, процедирайте с материала както се  
                препоръчва в секция „Изхвърляне на отпадъците”.  
 

    07. Работа с продукта и съхранение 
          Работа 
          Информация за безопасна работа 
                Съблюдавайте стандартните предпазни мерки за работа с химикали.  

          Съхранение 
         Допълнителна информация за условията на съхранение 
               Дръжте съда добре затворен. 
 

   08. Контрол при излагане на веществата и лична защита 
         Допустими стойности на излагане 
            Оксалова киселина 
               Вид                                                                                 WEL 
               Стойност                                                                        1                mg/m³ 
               Допустими стойности при краткотрайно излагане     2                mg/m³ 
         Основни мерки за защита и хигиена 
               Преди да започнете работа, използвайте водоустойчив лосион за предпазване на кожата.  

        Контрол при излагане на веществата по време на работа 
        Дихателна защита 
            Не е необходима. 

        Предпазване на ръцете 
             Не е необходимо. 

        Предпазване на очите 
             Не е необходима. 

        Предпазване на тялото 
             Облеклото е стандартното за работа в химическата индустрия. 
 

   09. Физични и химични качества 
         Обща информация 
              Вид                                                                                    течност 
              Цвят                                                                                   безцветен    
              Мирис                                                                                специфичен     
         Важна информация за здравето, безопасността и околната среда 

         Точка на възпламеняване    
              Стойност                                >            100                        °C         

          Плътност 
             Стойност                            прибл.   1,1 

        Разтворимост във вода 
             Забележки                         разтворим 

        pH 
             Стойност                            прибл.    7 

   10. Устойчивост и реактивност 
        Опасни продукти при разпадане 
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             Не са известни опасни продукти при разпадане.  
 

  11. Токсикологична информация 
        Ефекти след многократно и продължително излагане (субакутни,  субхронични,  
        хроничнни) 
        Друга информация 
             При правилна употреба на продукта не се забелязват щети върху здравето. 
 

  12. Екологична информация 
       Обща информация/екология 
             Съдържащият (съдържащите) се сърфактант(и) съответства(т) на критериите за  
             биоразградимост, заложени в Наредба (EC) No.648/2004 за почистващите препарати.  
 

  13. Третиране на отпадъците 
       Третиране на отпадъците на продукта 
             Определянето на код за отпадъците, според Европейския каталог на отпадъците (EWC),  
             следва да се приложи, съгласно Регионалната компания за изхвърляне на отпадъци.   
       Препоръки за изхвърляне на опаковките  
             Изцяло изпразнените опаковки могат да бъдат дадени за рециклиране. 
 

  14. Информация за транспортиране 
        Наземен транспорт ADR/RID (трансграничен) 
              Неопасни стоки 

       Морски транспорт IMDG/GGV 
             Продуктът не представлява рисково вещество при морски транспорт. 
 

  15. Разпоредби 
        Етикатиране съгласно директивите на ЕС 
              Продуктът не изисква етикет за обозначаване на риска според наредбите на ЕС/ съответните 
              национални закони 

        Опасната (опасните) съставка(и) да бъдат посочени на етикета 
           по-малко от 5 %: 
             не -йонни сърфъкантни  
           Допълнителни съставки 
            метенамин 3-хлороалилхлорид 

 
    16. Друга информация 
          R-фрази на съставките изброени в раздел 3 
              21/22                                  Опасен при контакт с кожата и при поглъщане. 
              36                                       Дразни очите. 

 
              Тази информация се основава на текущите ни познания. Въпреки това не  
              представлява гаранция за каквито и да е качества на продукта и не е основание за 
              законосъобразно договорно отношение.   
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